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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Χθες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που είχε ζητήσει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

με τον

∆ιευθύνοντα Σύμβουλο κο Φραγκιαδάκη, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την
επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που επανειλημμένως μας έχουν απασχολήσει.
Το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2016-2019,
έθεσε το θέμα της σταδιακής αποκατάστασης της αρνητικής διαφοράς στη
μισθοδοσία, η οποία θεσπίστηκε με την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. του 2012 προκειμένου
να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της τότε συγκυρίας. Τόνισε την απεξάρτηση της
Ε.Τ.Ε. από τον δανεισμό του ELA καθώς και τη σημαντική μείωση των δαπανών
προσωπικού μετά και τις δύο εθελούσιες του 2013 και του 2016. Η απάντηση του
∆ιευθύνοντος Συμβούλου ήταν πως όσο η τράπεζα παρουσιάζει ζημίες δεν είναι σε
θέση να αποκαταστήσει τη μισθοδοσία. ∆εσμεύτηκε όμως να συζητήσουμε το ζήτημα
μετά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2018, τα οποία ελπίζει πως θα είναι θετικά
και έτσι να μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημά μας.
¾ Αποδέχθηκε το αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για προσλήψεις με τοπικούς
δημόσιους διαγωνισμούς στην Περιφέρεια (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης),
ασπαζόμενος τις ανησυχίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το ∆ίκτυο και για την κατάσταση
που επικρατεί σε αυτό, ιδιαίτερα μετά τη τελευταία εθελούσια το 2016. Άμεσα θα
συγκροτηθεί η επιτροπή για τη διεξαγωγή των προσλήψεων με τη συμμετοχή
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ικανοποιητικό αριθμό προσλήψεων
καθώς είναι μεγάλες οι ανάγκες στο δίκτυο της τράπεζας.
¾ Υλοποιούνται άμεσα οι μετατάξεις όσων ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό
του τεχνικού κλάδου και στους κλάδους ασφαλείας, προσωπικού καθαριότητας,
εισπρακτόρων και κλητήρων που ασκούν ανώτερα καθήκοντα, αλλά και στις

τεχνικές υπηρεσίες. Μετά τις επίμονες προσπάθειες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κλείνει δια
παντός αυτή η εκκρεμότητα που πραγματικά ταλαιπωρούσε

άδικα πολλούς

συναδέλφους.
¾ Συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί άμεσα, με υπογραφή Επιχειρησιακής
Σύμβασης, η ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας, των συναδέλφων που
έχουν σύμβαση ειδικού συνεργάτη και προέρχονται είτε από προκήρυξη
διαγωνισμού είτε είναι τέκνα θανόντων συναδέλφων άνω των 32 ετών (για τους
συγκεκριμένους έχει προσδιοριστεί η ένταξή τους από 27.7.2017), είτε
προέρχονται από θυγατρικές εταιρείες. Οι συνάδελφοι από την ΕΚΕΤΕ και την
NBG BANK ASSURANCE θα ενταχθούν στον Κανονισμό μόλις ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες της συγχώνευσης. Με τις εντάξεις αυτές μειώνεται αισθητά ο
αριθμός των ειδικών συνεργατών και θα συνεχίσουμε ώστε να περιορίζεται
συνεχώς το πρόβλημα των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων.
¾ Για τις τοποθετήσεις ειδικών συνεργατών σε θέσεις ευθύνης, δεσμεύτηκε στην
τήρηση του Κανονισμού ενώ συμφωνήθηκε συνάντηση με τον Γενικό
∆ιευθυντή Προσωπικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη
προκύψει.
¾ Έγινε δεκτό το αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να συμμετέχει στην επιτροπή
ρύθμισης δανείων που αφορούν σε συναδέλφους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

